Cikkszám: EHFUT069

Kültéri színes LED panel, állítható fehér színű, RGB+CCT, 15Watt, IP54,
2700K-6500K, Mi-Light

Gyártó / Márkanév

Mi-Light

Típus

FUT069

Névleges teljesítmény

15 Watt

Névleges feszültség

86 - 265 VAC / 50-6 Hz

Színhőmérséklet (Meleg fehér - Hideg fehér)

2700K - 6500K

Fényáram

80 Lm / Watt (1200Lm)

Megvilágítás szöge

120°

LED típusa (Fehér / RGB)

2835 / 5050

LED - ek száma (Meleg Fehér / Hideg Fehér / RGB)

24 / 24 /20 darab

Élettartam

50 000 óra

Lámpatest anyaga

Tartós alumínium ház / speciális opál búra

IP védettség

IP54 kültéri / beltéri

Lámpatest külső mérete (átmérő / magasság)

190 x 50 mm

Kivágás mérete

175-180 mm

Kültéri / beltéri szín-és színárnyalat váltós RGB+CCT kerek LED panel, IP54 védettségű, 15 Wattos teljesítménnyel, amely 16 millió szín és a meleg fehértől a
hideg fehérig változtatható fehér színárnyalat kikverésére képes. A színes LED panel tartozéka a speciális tápegység, driver, amely a beépített 2835 típusú
fehér és az 5050 típusú színes LED-ek vezérlését végzi. A színkeverés beállításához külön szükséges megvásárolni a megfelelő távirányítót és / vagy fali
vezérlőt, színszabályozó egységet.
Kiváló minőségű LED panel, korlátlan lehetőségeket biztosít a felhasználásra, kis magassága miatt beépíthető a legszűkebb álmennyezeti gipszkarton, fa,
pozdorja és egyéb rendszerekbe is, képes csak fehér színekben is világítani, az állatható fehér színárnyalatuk miatt könnyen igazíthatóak a változó
belsőépítészeti és hangulati igényekhez. A 16 millió szín kikeverése biztosítja a legmagasabb elvárásokkal szembeni élményeket, színterápiás és
hangulatvilágítási megoldásokat. Az RGB+CCT panel ára igen kedvező más panelekkel szemben, minden funkciót egyetlen színe LED panel képes biztosítani
minden felhasználási területen.
A színes LED panelek kiválóan beilleszkednek az otthoni, irodai, irodaházi és ipari környezetek egyedi megoldásaihoz, az élmény és hangulat fokozásához. Az
Energia Háza által forgalmazott RGB+CCT, másnéven színes és változtatható fehér színű LED panelek alkalmazhatóak típustól függően beltéren és kültéren,
száraz és nedves helyiségekben is. A különböző teljesítményű panelekből kiválaszthatóak az ideális teljesítmények. A távirányítást és vezérlést a minőségi
kompatibilis termékekkel tovább lehet fokozni, ugyan azzal a távirányítóval és fali szabályozóval állíthatja nálunk vásárol RGB és fehér LED szalagjait, kirakati
világításait, otthoni lakossági és üzleti megvalósításait. Az Energia Háza gondoskodik az Ön kényelemről és élményeiről, ezért a Mi-Light termékek teljes
portfólióját kínálja vásárlói számára, részben raktárról részben megrendelésre.
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A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2022.12.02 07:17
Energia Háza
1119. Budapest, Petzvál József utca 44

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu

